
דר גילי גבעתי
נוירולוגית ורופאת שינה

שיבאמרכז רפואי 



 מנוחה לגוף?

 מנוחה לנפש?

 שמירה על אנרגיה לגוף?

 שמירה על אנרגיה למוח?

 האם השינה תהליך אקטיבי?

 האם השינה תהליך פסיבי?





הפעלת  
שינה

חסימת  
עוררות







שנת גלים  2שלב 1שלב 

איטיים
SWS

שנת חלום
REM

,  הרדמותהשלב

נמשך דקות  

בודדות בלבד

שינה בעלת  

כ . תדר מעורב

מהלילה 50%

מבלים בשלב  

זה

. מהלילה25%

זה נותן  שלב

תחושת רעננות

בשלב זה 

מופרשים  

הורמונים שונים

שלב זה נמשך  

25%.

בשלב זה 

מתבצעים  

תהליכי למידה 

וזיכרון





 דקות90השינה מבוססת על מחזורים שמשכם סביב

  המחזורים הראשונים של הלילה מכילים יותר שלב גלים
.איטיים ואילו השלבים המאוחרים מכילים יותר שנת חלום

  החלוקה של שלבי השינה במהלך הלילה באנשים בוגרים
:כוללת

250%שלב ◦

25%שלב גלים איטיים ◦

25%שנת חלום ◦

  בילדים החלק היחסי של שנת חלום ושנת גלים איטיים גבוה
יותר



REM is noted as thic 
line



 שכיח בקרב  , רצון לישון אך עם קושי בהרדמות: עייפות

הסובלים מנדודי שינה

 או פסיביםהרדמות שיכולה להיות במצבים : ישנוניות

רצונית ואף לא רצונית, אקטיבים

 תשישותFatiuge :כ משני  "תחושת תשישות של הגוף בד

למצבים רפואיים



  בעולם המערבי המטלות

הנדרשות מרובות והויתור  

כ על שעות שינה"הוא בד

  בישראל חסך השינה החל

לחלחל גם לבני נוער ואף  

לילדים



פגיעה קוגניטיבית
בכרוןירידה ◦

פגיעה בשיפוט◦

האטה במהירות תגובה◦

היפומניה◦

פגיעה במערכת החיסון

פגיעה בתפקוד מערכות של הגוף
היפותרמיה◦

חוסר יציבות בהליכה◦

..ועוד◦



שאלונים

בדיקת שינה לילית

בדיקות לישנוניות יתר במהלך היום



0123.במצבים הבאים להרדםמה הסיכוי שלך 

בישיבה במנוחה או קריאת ספר

בטלויזיהבצפיה

(הרצאה, סרט)ציבורי בישיבה פסיבית במקום

נסיעה של יותר  )כנוסע ליד הנהג במכונית 

(משעה

במנוחת צהריים כאשר מתאפשר

לאחר ארוחת צהריים ללא שתית אלכוהול

בעת שיחה 

פקק, רמזור-במכונית בעת עצירה קצרה

:סיכום 



 0-24טווח השאלון

8-12הפרעה קלה

 הפרעה משמעותית12מעל ל



נחרות והפרעות נשימה בשינה

 (אינסומניה)נדודי שינה

 (היפרסומניה)שינה עודפת

(פארסומניות) הליכה בשינה, דיבור בשינה

הפרעות בשעון ביולוגי





 Sleep wake schedule is longer than 24 h.

 Bright light and circadian cycles in the body 
(body temp., secretion of melatonin, GH and 
cortisol) play a crucial role in the process.

 Melatonin –releases from the pineal gland, 
effects our rhythm. 

 SCN – Major coordinator 



 1. Delayed sleep phase Syndrome

 2. Advanced sleep phase syndrome

 3. Non-24-h sleep-wake (Free running)

 4. Irregular sleep wake syndrome

 5. Shift work

 6. Jet leg







Sources: 1American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders, 3rd ed. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2014.

2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.

ICSD-31

Shift Work Disorder
DSM-5™ 2

Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorder (Shift Work 
Type)

 Complaint of insomnia or excessive 
sleepiness, accompanied by a 
reduction of total sleep time, which is 
associated with a recurring work 
schedule that overlaps the usual time 
for sleep

 Symptoms have been present and 
associated with the shift work 
schedule for ≥3 months

 Sleep log and actigraphy monitoring 
(whenever possible and preferably 
with concurrent light exposure 
measurement) for ≥14 days (work and 
free days) demonstrate a disturbed 
sleep and wake pattern

 Sleep disturbance is not better 
explained by another current sleep 
disorder, medical or neurologic 
disorder, mental disorder, medication 
use, poor sleep hygiene, or substance 
use disorder

•A persistent or recurrent pattern of 
sleep disruption that is primarily due to 
an alteration of the circadian system or 

to a misalignment between the 
endogenous circadian rhythm and the 

sleep-wake schedule required by an 
individual’s physical environment or 

social or professional schedule.

•The sleep disruption leads to excessive 
sleepiness or insomnia, or both.

•The sleep disturbance causes clinically 
significant distress or impairment in 

social, occupational, and other 
important areas of functioning.

•Insomnia during the major sleep period 
and/or excessive sleepiness (including 

inadvertent sleep) during the major 
awake period associated with a shift 

work schedule (ie, requiring 
unconventional work hours)
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• A persistent or recurrent pattern of sleep disruption 
that is primarily due to an alteration of the circadian 
system or to a misalignment between the 
endogenous circadian rhythm and the sleep-wake 
schedule

• The sleep disruption leads to excessive sleepiness or 
insomnia, or both.

• The sleep disturbance causes clinically significant 
distress or impairment in social, occupational, and 
other important areas of functioning.

• Insomnia during the major sleep period and/or 
excessive sleepiness (including inadvertent sleep) 
during the major awake period associated with a 
shift work schedule (ie, requiring unconventional 
work hours)



Shift Work 
Coping 
Ability

Domestic Factors
Disrupted spousal and parental roles 

Social isolation

Circadian Factors
System is slow to adjust

Lifestyle patterns reverse on days off

Sleep Factors
Day sleep quality is poor

Decreased REM and stage 2 sleep
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Nonpharmacologic interventions1

 Planned napping (AASM Standard)2

 Timed light exposure (AASM Guideline)2

 Exercise

Pharmacologic interventions1

 Modafinil3* (AASM Guideline)2)

 Armodafinil4* (AASM practice parameters preceded its 
availability(

 Caffeine (AASM Option)2

 Amphetamines5

* Approved by the FDA to improve wakefulness in adult patients with excessive sleepiness associated with SWD

1. Schwartz J, et al. Drugs. 2006;66(18):2357-2370; 2. Morgenthaler T, et al. Sleep. 2007;30:1445-1459; 3. Czeisler C, et al. N 
Engl J Med. 2005;353:476-486; 4. Czeisler C, et al. Mayo Clin Proc. 2009;84:958-972; 5. Hart C, et al. Psychopharmacology. 

2003;169:42-51.
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 PROVIGIL is indicated to improve 
wakefulness in patients with excessive 
sleepiness associated with narcolepsy, 
OSAHS, and SWSD.

 In OSAHS, PROVIGIL is indicated as an 
adjunct to standard treatment(s) for the 
underlying obstruction (CPAP)

PROVIGIL [package insert]. West Chester, Pa: Cephalon, Inc; 2007.



* P=0.015 versus placebo;  † P<0.001 vs placebo;  ** P<0.05.
Data on file, Cephalon, Inc.  

OSAHS 42-center study 
(12 weeks)
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SWSD  28-center study 
(12 weeks)

Placebo           PROVIGIL 200 mg          PROVIGIL 400 mg



 PROVIGIL has not been evaluated in patients with a recent 
history of myocardial infarction or unstable angina, and such 
patients should be treated with caution. It is recommended 
that PROVIGIL not be used in patients with a history of left 
ventricular hypertrophy or in patients with mitral valve 
prolapse who have experienced mitral valve prolapse
syndrome when previously receiving CNS stimulants

 In a retrospective analysis of the use of antihypertensive 
medications, a greater proportion of patients taking PROVIGIL 
required new or increased use of antihypertensive 
medications (2.4%) vs patients taking placebo (0.7%). 
Increased monitoring of blood pressure may be appropriate 
for patients taking PROVIGIL

For more information, please see the Precautions section of the package insert.


